
  
  deals  

bijkletsen met koffie en gebak  dagelijks
geniet dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur van een kopje koffie 
en een stuk gebak naar keuze voor slechts €4,50

voordelig samen elke woensdag
elke woensdag tussen 11.30 en 14.00 uur kost de lunchplank voor 
2 personen slechts €15,00 (i.p.v. €23,50)  
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LUNCHKAART



LUNCH (1 1 .00-17.00)

  TOSTI’s
Keuze tussen bruin en wit brood

kaas 4,95

ham en kaas 4,95

brie en serranoham 5,95

croque monsieur 7,00
dik gebakken en gegratineerd met bechamelsaus

piandina di waker 7,00
gegrild flatbread met tomaat, basilicum, mozzarella en 
Serranoham, met een dressing van aceto balsamico en truffel

piadina pollo 7,25
gegrild flatbread met rode pesto en licht pikante kip

  lunchdeals

12-uurtje 10,75
tomatensoep, kroket, ham en kaas

12-uurtje luxe 13,50
tomatensoep, omelet, gerookte zalm en kaas

lunchplank voor 2 personen 23,50
met o.a. huisgemaakte eiersalade, filet americain, roerei,
ham en kaas, jam en brood

  reeds voor u belegd

carpaccio   9,50 
met basilicumpesto en Parmezaanse kaas

gezond 7,00 
met kaas, ham, ei, rauwkost en yoghurtdressing
 
runderkroketten   9,50 
zo lekker dat u er twee krijgt met brood!  + 
frites €1,00

huisgemaakte filet americain 7,50
met rucola en Parmezaanse kaas  
 
warme brie- 8,25
met spek, gedroogde tomaat, walnoot en honing
 
biefstukpuntjes 9,50  
in een zoete sojasaus

broodje van de week Weekprijs  

 



Gerechten met dit logo zijn vegetarisch of vegetarisch te verkrijgen.

Gerechten met dit logo zijn de persoonlijke favorieten van de chefkok!

LUNCH (11.00-17.00)

  eieren

uitsmijter met drie eieren 6,75 
beleg deze naar wens: kaas €0,50, ham €0,50, spek €0,50
 
Uitsmijter carpaccio  12,50  
 
omelet naturel op brood 7,00 
+ frites €1,00 

omelet ham/kaas/spek op brood 8,50
+ frites €1,00

omelet met gerookte zalm op brood    9,50 
+ frites €1,00

wakeromelet op brood    9,75  
met kaas, champignons, gepofte paprika, courgette en tuinkruiden
+ frites €1,00

  gestapeld (sandwich)

Focaccia  9,25 
met gerookte zalm, rucola en eiersalade  

pulled chicken  9,25 
met rode ui, sesam en tomaat
 
  soepen

tomatensoep, huisgemaakt 4,95
 
op = op soep , huisgemaakt 4,95
wees er snel bij!

  salades..

DE WAKER ‘WINTER’ SALADE Klein 7,75 
met bietjes, geitenkaas, gepofte tomaat, walnoot en spek Groot  9,25

pulled chicken salade Klein 9,50
 Groot  12,00 

salade van de maand   maandprijs

  kleine wakertjes

kindertosti 3,00

kinderboterham 1,95
met jam, pinkakaas of nutella


